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Tisztelt Elnök űr!

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgy űlésről szóló

2012. évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabály i

rendelkezésekről szóló 10/2014. (II . 24.) OGY határozat 124 . § (1) bekezdésére kérdést

kívánok feltenni

Varga Mihály

nemzetgazdasági miniszter úrnak

„Hogyan adózzanak a brókerbotrányok károsultjai?”

címmel.

Kérdésemre írásbeli választ kérek a Miniszter Úrtól, azért tőle, mert az adózást érintő
kérdésem tekintetében Miniszter Úr illetékes a válaszadásra.

Tisztelt Miniszter Úr !

Az elmúlt évben is jelentős adminisztratív és pénzügyi adózási nehézségekkel

szembesültek azok az adózók, akiknek megtakarításait egyes — a Magyar Nemzeti Ban k

felügyelete alatt működő — brókercégek ellopták. Információim szerint — bár a
kormányzati kommunikáció szerint az adóhatóság méltányosan jár el a károsulta k

adózási kötelezettségeinek teljesítése során — egyes károsultak utólag a pótlékok miat t

többet kötelesek fizetni annál, mintha kötelezettségeiket a „brókerbotrányok nélkül ”

tudnák teljesíteni .

Ugyancsak információim szerint a Buda-Cash ügyfelei közül nem mindenki kapta me g

határidőben a 2015 . évre vonatkozó jövedelemigazolást .

Mindezek alapján a Magyarország Alaptörvénye (2011 . április 25.) 7. cikkében

biztosított jogommal élve az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014. (II . 24.)

OGY határozat 124 . § (1) bekezdése alapján az alábbi kérdést intézem Önhöz :

1 . Mi az oka annak, hogy a Buda-Cash károsultak nem kapták meg határid őre a

2015. évre vonatkozó jövedelemigazolást?



2. Hogyan teljesítsék adókötelezettségeiket az önhibájukon kívül bajba kerül t
Buda-Cash-károsultak?

3. Miért nem kíván kiadni egy állásfoglalást a NAV arról, hogy amíg nem
rendeződik a Buda-Cash ügy, addig a károsultak ellopott pénze után nem kel l
adót fizetni?

Tisztelettel várom válaszát !

Budapest, 2016. február 3 .

Dr. Tóth Bertalan

országgyűlési képviselő
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